Steny s nádychom Talianska
text a foto CANDIS

Budúcnosť dekorácií pochádza z Talianska. Z firmy CANDIS. Svoju dobrú povesť si dekoratívne
farby a doplnky pre interiér i exteriér z radu ANTICHE TERRE FIORENTINE získali hlavne svojím
vzhľadom a jednoduchou aplikáciou. Sú vhodné taktiež aj do vlhkého prostredia a vyznačujú sa
vlastnosťami ako trvanlivosť, oteruvzdornosť, umývateľnosť vodou či zdravotná neškodnosť. Plusom
je aj pestrá paleta farieb s neobmedzeným množstvom odtieňov.

"Ak hľadáte modernú krásu v špičkovej kvalite,
odolnosť, ktorá vás nadchne a vzhľad, ktorý
zanechá jedinečný dojem, potom je pre vás ideálnym
povrchom novinka Tracce. "

D

ekoratívny štýl prežil celé stáročia a je stále považovaný za
jeden z medzníkov umeleckého dedičstva. Spoločne s produktom Tracce ožíva krása a elegancia starovekých benátskych palácov a palladiánskych víl. Tento materiál je založený na vápne a vďaka moderným metódam ponúka rôzne vzory vytvorené
mimoriadne rýchlym a jednoduchým spôsobom. Zo vzoriek Rock,
Utopia, Forma, Alabaste a Maya môžete vytvoriť ľubovoľnú dekoráciu
podľa vlastného výberu. Produkt Tracce je vďaka hlbokým koreňom v architektonickej histórii Talianska tou správnou zmesou na prispôsobenie
tradícií súčasným potrebám.

Buďte jedineční!
Tracce je najžiadanejšou povrchovou úpravou pre interiér aj exteriér na
trhu. Vysoko priedušný produkt je vyrobený z haseného vápna a vytvára jedinečné efekty z hľadiska textúr a vzorov. Nanáša sa hladidlom z nehrdzavejúcej ocele tak, aby sa dosiahla rovnomerná hrúbka približne 2

mm. Je vhodný aj do sprchových kútov. Ak chcete ochrániť povrch ešte
viac a docieliť lesklejší vzhľad, odporúča sa použiť neutrálny vosk Tracce
Cera, špeciálne navrhnutý výrobcom CANDIS. Vosk sa nanáša rovnomerne po celej dekorovanej ploche, ktorá musí byť dokonale suchá. Po
vsiaknutí sa následne vyleští vlnenou handrou alebo netkanou látkou.

Pohodlný nákup cez predajnú sieť
alebo cez e-shop
Talianska firma CANDIS s. r. l. má zastúpenie pre Slovensko, Česko
a Rakúsko v meste Trenčín, kde sa nachádza vzorkovňa s rozlohou 200
m2. Nájdete v nej jedinečné povrchy pre interiér i exteriér, ktoré vynikajú tvrdosťou, maximálnou životnosťou a odolnosťou voči vode. V rámci veľkoobchodu slúži vzorkovňa aj pre architektov, dizajnérov, developerov, stavebné a realizačné firmy. V rámci pohodlného nákupu z domu
môžete objednávať aj cez CANDIS e-shop, kde môžete využiť doručenie
už do 24 hodín od objednania.
SaB Stavebníctvo a bývanie
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